
23 mei 2017
De Observant, Amersfoort

Een licht verstandelijke beperking en:
■  Gezonde en ongezonde aspecten van 

seksualiteit 
■  Bespreekbaar maken en pedagogisch 

handelen
■ Bundeling expertise in Poli Seksuologie
■ Seksualiteit na trauma 
■  Relatievorming en dating

3e JAARCONGRES

Datum en locatie
Dinsdag 23 mei in De Observant in Amersfoort.

Kosten * 
De kosten voor het bijwonen van deze bijeenkomst bedragen € 340,00 p.p. 

Kortingen*
Vroegboekkorting: bij inschrijving vóór 31 maart 2017, ontvangt u € 25,00 vroegboekkorting en 
bedragen de kosten voor het bijwonen van de bijeenkomst € 315,00 p.p. 

Collegakorting € 25,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres betaalt uw collega 
vóór 15 maart € 290,00, daarna is dat € 315,00.

Accreditatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG): 
5 punten
Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen: 4 punten
NVAVG (ABC1): 4 punten
NVVS: aangevraagd

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres 
Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden 
wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de 
annuleringsvoorwaarden. 

Annuleringsvoorwaarden* 
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00 
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij 
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al 
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Onjuiste mailinggegevens 
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer 
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega 
door te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven: 
info@leidscongresbureau.nl.

Congresagenda
- LVB en Leefstijl, 5 april
- NPS en GHB, 11 mei
- Gedragsproblemen bij LVB, 27 juni
- LVB en Ouderschap, najaar 2017

Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl 

* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

Programma en organisatie  |  Leids Congres Bureau  |  Jacqueline van Wieringen  |  Postbus 16065  |  2301 GB Leiden
T 071 514 82 03  |  www.leidscongresbureau.nl  |  info@leidscongresbureau.nl

Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen 
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie 
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

LVB EN SEKSUALITEIT



 9.30 uur  Ontvangst en registratie

 10.00 uur  Opening door de dagvoorzitter
  - Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
  -  Kaders van de dag: gezonde en ongezonde seksualiteit, uitdagingen voor cliënt en 

omgeving en het belang van (h)erkenning
  Welmoed Visser-Korevaar, orthopedagoog en seksuoloog NVVS SH

 10.20 uur  Het belang van ‘gezonde seksualiteit’
   Een normale, positieve seksuele ontwikkeling is voor mensen met een LVB een 

uitdaging. Wat voor handvatten zijn beschikbaar om seksualiteit op een positieve 
manier bespreekbaar te maken en een normale seksuele ontwikkeling te bevorderen?

  -  Wat valt er in het algemeen te zeggen over de invloed van een LVB op seksuele 
ontwikkeling? Zijn er hierbij verschillen tussen jongens en meisjes, singles en 
stellen, volwassenen en jongeren? 

  -  Wat is er bekend over een effectieve seksuele voorlichting aan mensen met een LVB?
   Judith Kreijne, pedagoog en seksuoloog gespecialiseerd op het gebied van mensen 

met een beperking, eigenaresse Edusex

 10.50 uur  Tijd voor vragen

 11.00 uur  Ochtendpauze

 11.30 uur  Samenwerking in praktijk
   In de regio Groningen is een ketenaanpak in gang gezet rond seksualiteit bij mensen 

met een licht verstandelijke beperking. De keten gaat van licht naar zwaar en het 
uitgangspunt is preventie. Onderdeel hiervan is de poli seksuologie voor de LVB-
doelgroep, waarin de expertise van LVB gekoppeld wordt aan seksuele voorlichting, 
preventie, diagnostiek en de behandeling van seksuele problemen. Wat zijn de eerste 
ervaringen?

   Greet Antuma, systeemtherapeut NVRG-seksuoloog NVVS, Reik en verbonden aan de 
poli Seksuologie voor de LVB-doelgroep

 12.00 uur  Tijd voor vragen

PROGRAMMA

Achtergrond
Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar in hun seksuele ontwikkeling. 
Vaak is er beperkte positieve experimenteerruimte met leeftijdsgenoten en zij lopen bijvoorbeeld 
een hoger risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vragen en onzekerheden kunnen tot op 
hogere leeftijd spelen. 

Deze jaarlijkse landelijke studiedag vergroot uw kennis over de gevolgen van een LVB op 
een gezonde seksuele ontwikkeling en geeft u inzicht en handvatten om cliënten krachtig en 
zelfbewust te maken, zowel bij gezond als problematisch gedrag.

Doelgroep 
Deze studiedag is bedoeld voor begeleiders, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, 
docenten, maatschappelijk werkers en andere professionals werkzaam met mensen met een licht 
verstandelijke beperking.

 12.10 uur  Buiten de Lijnen
   ‘Buiten de lijnen’ is een verdieping van het Vlaggensysteem, een methode 

die intussen veelvuldig gebruikt wordt binnen de jeugdzorg en de 
gehandicaptenzorg. Het Vlaggensysteem heeft als doel bij te dragen aan het 
vergroten van de handelingsbekwaamheid van professionals: het helpt hen 
seksueel gedrag te beoordelen, bespreekbaar te maken en hierop adequaat 
te reageren. Met deze verdieping krijgen (professionele) opvoeders meer 
handvatten om de aspecten ‘beperking’, ‘trauma’, ‘gender’ en ‘cultuur’ goed 
mee te nemen in hun beoordeling en daarmee ook in hun handelen.

   Kristin Janssens, Movisie, mede-auteur van het nieuwe handboek Buiten de 
Lijnen

 12.40 uur  Tijd voor vragen en discussie

 13.00 uur Lunchpauze

  MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

 13.45 uur Ronde 1, keuze uit A en B

 Sessie A Seksualiteit na seksueel misbruik, mishandeling of trauma
   Aafke Scharloo, zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische 

expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling 
en trauma en gespecialiseerd in de hulpverlening van mensen met een 
verstandelijke beperking en co-auteur van het boek: SOS; Snelle Opvang na 
Seksueel Misbruik van mensen met een verstandelijke beperking

 Sessie B Relatievorming en Dating
   Begeleiding van (online) dating en het vormen van gezonde (seksuele) relaties. 

Inclusief het boekje Eerste Hulp bij Dating
   Dilana Schaafsma, hogeschooldocent en onderzoeker Fontys Hogescholen 

Pedagogiek

 14.45 uur Korte pauze, sessiewisseling

 15.00 uur Ronde 2, keuze uit C en D

 Sessie C Seksueel grensoverschrijdend gedrag
   Deze sessie gaat in op het bespreekbaar maken en pedagogisch handelen bij 

seksueel grensoverschrijdend gedrag van cliënten met een licht verstandelijk 
beperking.

  Iris Rotmans, gz-psycholoog en orthopedagoog ASVZ

 Sessie D  Ondersteunen bij seksualiteit: heel gewoon
   Winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2016. Deze e-learning 

biedt begeleiders van mensen met een beperking handvatten en 
achtergrondinformatie bij het aangaan van het gesprek over seksualiteit. 
De e-learning bestaat uit vijf modules en is gebaseerd op onder andere het 
Vlaggensysteem van Movisie en Sensoa, een methodiek om seksueel gedrag 
van kinderen en jongeren correct in te schatten en gepast te reageren. 

  Wies Megens, casemanager seksualiteit en weerbaarheid Dichterbij

 16.00 uur  Afsluitende netwerkborrel


